
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

56
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

23 КВІТНЯ 2003р.

УЖГОРОД 2003р, Україна



та ректальна температура щурів дослідної групи, яки о гримували сандостатин. також
була в межах норми, чим значно відрізнялася від таких ознак у щурів контрольної
групи. Після загибелі щурів та їх розтинання в черевній порожнині були відсутні
морфологічні ознаки внутрішньочеревішх спайок.

Висновки. Таким чином, отримані нами дані свідчать про виражену
профілактичну дію сандостатіпгу за експериментальних умов спайкоутворення.
Дискутуються питання щодо проведення подальших дослідів з мстою обгрунтування
механізмів реалізації вказаного ефекту нейронеїтінду, який було застосовано.
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Вивченню показників, які характеризують стан мембрани еритроцитів,
відводиться важлива роль в терапевтичній, педіатричній, геронтологічній та хірургічній
практиці. До цих показників слід перш за все віднести ІПОЕ, в’язкість крові,
даформабельність мембран еритроцитів, перекисну та кислотну резистентність їх
мембран, активність ферментів каталозі! та суперокснллисмутази. Наприклад, синдром
гіпсрв’язкості спостерігається при дихальній та печінковій недостатності. вроджених
вадах серця, аутоімушшї та алергійній патології, цукровому діабеті тощо
(О.В.Снпяченко. 2000); дсфор.мабе.тьність еритроцитів порушується при старінні,
пневмоніях, гемолітичних анеміях, хірургічних захворюваннях. ДВЗ-синлромі
(И.С.Колосова, Г.В.Коріпунов, 2003). Мембрана еритроцитів серед мебран інших
клітин є однією з найбільш чутливих до дії вільних радикалів. Але в літературі нам не
зустрілися дані відносно різанні цих показників в крові, яка отримана з симетричних
судин справа і зліва, що і склало мету нашої роботи, об’єктом якої послужили відносно
здорові люди, у яких з правої та лівої кубігальної вени брали кров.

Як показали результати проведених експериментів, у одних .людей лаги
показники переважали в крові з правої, у інших -  з лівої кубігальної веші. що дає нам
змогу говорити про право-лівій тип асиметрії по цих параметрах. Для інтерпретації
отриманих нами результатів слід, на наш погляд, враховувати наступні дані. По-перше,
як показали результати наших попередніх експериментів ( О.В.Ткачснко і співавт.,
2003), у людей вімічалася право-ліва асиметрія кількості еритроцитів в крові, яка
отримана з правої та лівої кубігальної вени. По-друге, можливо брати до уваги той
факт, що мембрана еритроцитів несе на собі від’ємний заряд. По-третє, ми вважаємо за
можливе також рекомендувати прийняти до уваги той факт, що згідно з концепцією
щодо трьо.хдипольної моделі біополя тіла людини (А.Л.Дроздовская, 2001), організм
людини являє собою три біопольових диполя, розташованих во взаємно
перпендикулярних площинах, серед яких виділяють і право-лівий (сагітальний) диполь.
Еритроцити, проходячи через позитивно заряджену половину тіла, будуть
активуватися, зокрема, швидкіше осідати.

Можливо, отримані нами результати слід прийняти до уваги клініцистам при
інтерпретації аналізів крові, особливо у правтпів та лівшів. беручи до уваги сторону
взяття крові на аналіз (коїпралатеральна місцю ураження чи іпсилагеральна),
насамперед, при тій патології, яка супроводжується порушенням функціонування
еритроцитів, перш за все при їх мебранопатіях.
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